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Sådan logger du på:
Du skal benytte dit UNI login til login, klik på feltet log på med UNI login og tast dit brugernavn og
password.
Når du logger på første gang bliver du bedt om at indtaste din mail adresse og dit mobilnummer.
Disse kontaktoplysninger vil skolen benytte til at kontakte dig, f.eks. ved skemaændringer, det er
derfor vigtig,t at du altid har dine kontaktoplysninger opdateret!
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Sådan indtaster du dit mobilnummer og ændre din mailadresse:
Via menupunktet Opsætning, kan du indtaste/ændre dit mobilnummer og mailadresse.,
.

I afsnittet ”Modtagelse af information” kan du vælge hvordan du vil modtage information, hvis din
underviser sender dig en besked, om indholdet i en skemanote.
Du kan vælge mellem E-mail, SMS og Info, hvis du vælger ”Info” sendes beskeden til forsiden af
Elevplan.
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Hvordan får jeg et overblik over skemanoterne?
Du fremsøger dit skema og klikker derefter på print ikonet.

Her får du mulighed for at vælge at danne en pdf over en kortere eller længere periode.

Sådan sender du en fraværsbesked
Der kan sendes fraværsbeskeder via Elevplan enten via
menuen eller via skemaet. Det er også muligt at sende en
SMS.
Fraværsbesked sendt fra startsiden

Fra startsiden kan der sendes en fraværsbesked til de
undervisere du skal have.
Klik på ”Fraværsbesked”. Skriv din begrundelse for fraværet.
Hvis beskeden kun gælder enkelte af dagens lektioner fjernes
fluebenet udfor lektionerne hvor du ikke har fravær.
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Fraværsbesked sendt fra skemaet

Fremsøg dit skema, klik på skemabrikken som du vil tilknytte en fraværsbesked. I feltet
”Fraværsbesked” skriver du forklaringen på dit fravær. Elevplan vælger automatisk, at de
efterfølgende lektioner får samme besked. Du kan fjerne fluebenet udfor de lektioner, hvor
beskeden ikke skal gælde.

Fraværsbesked sendt som SMS

Hvis du vil sende en fraværsbesked via SMS, skal dit mobilnummer være registreret som dit
mobilnummer i Elevplan.
Sådan sender du SMS’en: 'ak [fraværsbesked]' til 1204.
OBS. Det koster almindelig sms takst at sende en fraværsbesked.
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Hvordan kan jeg se mine afsendte fraværsbeskeder?
Et klik på linket, ”Seneste beskeder”, åbner et vindue med alle dine fraværsbeskeder.

Hvad betyder farverne på mit skema?
Dit skema giver vha. farver information om du har været fraværende og om du har skrevet en
fraværsbesked

Orange kant om grå skemabrik:
Du er ført fraværende,
men har ikke givet en forklaring

Lyseblå kant om grå skemabrik:
Du er ført fraværende og har sendt en fraværsbesked

Skemabrik med kraftig sort kant:
Ny skemabrik – brikken er oprettet indenfor
de sidste syv dage.
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Hvordan finder jeg materialer og opgaver?
Dine materialer og opgaver vises på startsiden:

Et klik på linket, åbner opgaven eller materialet.

Se alle materialer og opgaver tilknyttet et fag
Klik på skemabrikken og klik derefter på faget

Derefter ser du dine materialer og opgaver for det valgte fag. Nederst på siden kan du se din
opgavebelastning både totalt og pr. ”læringselement” dvs. fag.
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Hvordan finder jeg alle de opgaver og materialer der er tilknyttet min klasse?
Via dit skema, klikker du på en skemabrik, her vælger du linket ”Opgaver, materialer og noter”

Nu åbner Elevplan et vindue, med alle de materialer og opgaver som har tilknytning til den valgte
klasse.
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Hvordan ser du materialer og opgaver fra tidligere hold?
Du kan finde materialer og opgaver fra tidligere hold, via menuen og ”Aktiviteter”.
Herfra kan du klikke på ikonet i kolonnen ”MOS” og derefter vises indholdet.

Hvor ser du dine karakterer:
Når der er afgivet karakterer i et fag, kan du se disse ved at vælge linket ”Karakterer”.

Herefter får du en oversigt over dine karakterer, disse kan også printes evt. med udvalgte
karaktertyper via ”Udskriv karakterer” knappen.

Knappen ”Kompetencevurderinger” viser de kompetencevurderinger som skolen evt. har uploadet.
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Hvordan ser du dit fravær?
Via menupunktet ”Fraværsoversigt” på forsiden, kan du hele tiden følge dit fravær.

Et klik på kuverten, åbner vinduet med dine fraværsbeskeder.
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